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  الشيخ إبراهيم اليازجيعن  مراجع

 كتب  فصول في  

(األجبدي)وفًقا للتسلسل   
 

  

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤسسة الفكر اللبناني 

معجم المؤلِّفين يف  "(1906 -1847ناصيف عبداهلل ) بن البعيين، جنيب حسني، "اليازجي، إبراهيم ؛الباشا، حمّمد خليل .1
 .710 -709، ص 1999، بريوت، نوفل، في الشوف والمتَنين وقضاء عاليه

أدباء العرب في األندلس هـ" يف   1324 -1264م =  1906 -1847"الشيخ إبراهيم اليازجي،   البستاين، بطرس، .2
مشروحة، مفَهَرسة، بريوت، دار مارون عّبود،  جديدة، منقَّحة، ، طبعةنقد آثارهم -آثارهم -وعصر االنبعاث، حياتهم

 . 375 -362ص ]د.ت.[، 
في  -كمال يوسف الحاج المؤلفات الكاملة احلاج، كمال يوسف، "يف ازدواجّية اللغة: الشيخ ابراهيم اليازجي" يف  .3

 .145قرة رقم ، ف2014أسسّية كمال يوسف احلاج، جونية،  –، اجملّلد اخلامس، بيت الفكر اللغة
 1324 -1264م،  1906 -1847خوري، رئيف، "الشعر: يف الوطن واإلجتماع والسياسة، الشيخ إبراهيم اليازجي ) .4

، 1950 -1850نصوص التعريف في األدب العربّي، عصر اإلحياء والنهضة، هـ(، تنّبهوا واستفيقوا أيّها العرب" يف 
 .15 -11، ص 1957، الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسيّ 

نصوص التعريف في األدب العربّي، عصر " يف الُبّ خوري، رئيف، "النثر: يف البحث العلمّي، الشيخ إبراهيم اليازجي،  .5
 .357 -353، ص 1957الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسّي، ، 1950 -1850اإلحياء والنهضة، 

نصوص التعريف في األدب خوري، رئيف، "النثر: يف السرية والتاريخ، إبراهيم اليازجي، حصار قرطاجة وتدمريها" يف  .6
 -288، ص 1957الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسّي، ، 1950 -1850العربّي، عصر اإلحياء والنهضة، 

292. 
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نصوص التعريف في األدب العربّي، عصر " يف اللغة والعصرازجي، ، الشيخ إبراهيم الييف اللغةخوري، رئيف، "النثر:  .7
 .312 -303، ص 1957 الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسّي،، 1950 -1850اإلحياء والنهضة، 

الشيخ ابراهيم هـ(،  1324 -1264م،  1906 -1847، الشيخ إبراهيم اليازجي )النثر: يف النقد األديبخوري، رئيف، " .8
، 1950 -1850نصوص التعريف في األدب العربّي، عصر اإلحياء والنهضة، " يف قد شرّاح شعر املتنّّب القدماءين

 .254، ص 1957الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسّي، 
، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانية لبنان: وجوه حضاريّة –من مشارف المئة اخلوري، فؤاد، "الشيخ ابراهيم اليازجي" يف  .9

 .289-287، ص 1987قسم الدراسات التارخيّية،  –
، اجلزء الثاينمصادر الدراسة األدبّية، " يف 1906 28/12 -1847/ 2/3داغر، يوسف أسعد، "إبراهيم اليازجي:  .10

امعة اللبنانّية، قسم ، بريوت، منشورات اجل(1955 -1800األدب العربّي الحديث في ِسَير أعالمه، الراحلون )
 .734 -730، 1983، 7الدراسات األدبّية، 

، ترمجة حاله" يف 1906وتويّف سنة  -1847زيدان، جرجي، "املنشئون وكّتاب اجلرائد: الشيخ إبراهيم اليازجي، ُولد سنة  .11
، ص 1911عة اهلالل، ، الطبعة الثانية، الفجالة، مصر، مطبتراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، الجزء الثاني

119- 136. 
، الطبعة ، رّواد النهضة الحديثةاجملّلد الثاينالمجموعة الكاملة، في الدراسة، عّبود، مارون، "الشيخ إبراهيم اليازجي" يف  .12

 .218 -210، ص 1979 -1978الثالثة، بريوت، دار مارون عّبود، دار الثقافة، 
، أعالم النهضة الحديثة، الحلقة الثانية" يف 1906 -1847زجي اللبنايّن: املعلوف، عيسى اسكندر، "الشيخ إبراهيم اليا .13

، 33)نقاًل عن جمّلة املقَتَطف، اجملّلد  280 -260، ص 1991الطبعة األوىل، بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، 
 (.638 -635، 559 -553، 492 -484، ص 1908

، الطبعة السادسة، بريوت، دار العلم ّية في العالم العربّي الحديثاالتجاهات األدباملقدسي، أنيس، "اليازجي" يف  .14
 . 109 -106، ص 1977للماليني، 


